
ACTIVIVITATS SETMANA DEL 30 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL D’EDUCACIÓ 

FÍSICA: 

 

SUAVIBOL 

Hola xiquetes i xiquets. Aquesta segona setmana treballarem amb material reciclat, i per 

a això primer hem de crear el propi material. 

Com ja vam dir la setmana passada hem guardat alguns materials per a poder crear les 

nostres eines de treball.  

Aquesta setmana treballarem el SUAVIBOL, que és un esport alternatiu que es realitza 

amb material reciclat. Ací podem observar un vídeo, on xiquets i xiquetes d’altres coles 

estan practicant aquest esport alternatiu: 

https://www.youtube.com/watch?v=LhdGCxa1FcI 

 

MATERIALS NECESSARIS 

El primer que hem de fer és crear el material per a practicar aquest esport, i per a això 

necessitarem els següents materials: 

- Pot de suavitzant, lleixiu o botella gran amb ansa preferiblement. 

- Un retolador o bolígraf. 

- Una escata o llima. 

- Tisores. 

- Paper de periòdic/revista o una pilota xicoteta que tinguem per casa. 

- Pintura, retoladors o ceres. 

 

FABRICACIÓ DEL MATERIAL 

1. Es dibuixa una línia amb retolador, per a retallar el fons del pot de 

suavitzant/lleixiu/botella. 

2. Es retalla amb tisores la línia dibuixada, i es retira el fons del pot. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhdGCxa1FcI


3. S'escaten o llimen les vores. També es pot posar zel o cinta aïllant en les vores en 

comptes de llimar-los. 

4. Si la nostra botella no té ansa podem fabricar nosaltres mateixos una ansa amb paper 

de periòdic o cartó endurint-la amb zel o cinta aïllant i la peguem sobre la pròpia botella. 

5. Es pinta el pot de suavitzant o botella amb les ceres o pintures al teu gust. Ara ja tenim  

fabricat el nostre “Suavicistell”. 

6. Per a fabricar la bola pots utilitzar una que tingues a casa de la grandària d'una pilota 

de tennis, o construir una d'aqueixa grandària amb paper reciclat i zel. 

7. Ara pots ja començar a gaudir! 

 

Ací teniu alguns exemples de “Suavicistells”: 

            

                                   

 

 

 

 

  



TAULA DELS REPTES DEL SUAVIBOL 

Marca amb un Tic o una creu quan superes cadascun d'aquests reptes, o anota un 

número si el repte et demana que ho faces el màxim de vegades possible. No oblides 

que no pots passar al següent repte si no has superat l'anterior. 

 

 

REPTES 

MARCA SI HO 
HAS SUPERAT O 

QUANTES 
VEGADES 

1. Llança la bola 10 vegades amb el suavicistell i que colpege contra la 
paret. 

 

2. Llança la pilota a l'aire amb una mà i rep-la amb el suavicistell sense 
que caiga. 

 

3. Fes l'anterior i aconsegueix-ho 10 vegades seguides.  

4. Llança la bola a l'aire amb el suavicistell i torna-la a empomar sense 
que caiga a terra. 

 

5. Realitza el anteriorment explicat 10 vegades seguides.  

6. Apunta el nombre de vegades seguides que has aconseguit l'anterior 
exercici sense que et caiga a terra. 

 

7. Anima al teu germà, germana, pare o mare al fet que es faça el seu 
propi suavicistell, i passar-vos la pilota l'u a l'altre. 
 

 

8. Aconsegueix passar-te la pilota amb el teu company 10 vegades 
seguides sense que la pilota toque el sòl. 
 

 

9. Apunta el nombre màxim de passades que realitzes amb el teu 
company sense que caiga. 
 

 

10. Llança la pilota amb el suavicistell a un recipient i que caiga dins 
com d'una cistella es tractara (pot servir un llavamans, paperera...). 

 

 

 


